Teknisk arrangör Reinholds Buss AB.Vi har ställt lagstadgad resegaranti till
kammarkollegiet.

Dalarna
Kristina från Duvemåla i Dalhalla
RPG Småland, 12-14/8 2022
Följ med till hela Sveriges landskap - Dalarna. Med en
oförglömlig kväll på Dalhalla med kornsertversionen av Kristina
från Duvemåla. Men vi besöker även pärlor som Carl Larssons
Sundborn, Falu Gruva, Dalahästtillverkningen i Nusnäs.
Dag 1 I arla morgonstund startar vi vår resa som går mot Mariestad
och Kristinehamn. Vi stannar utmed vägen för kaffepaus med fralla.
Vid ankomsten till Mora serveras vi en god lunch. Vi tar sedan en
promenad och besöker Mora kyrka och Vasaloppets målområde. När
vi lämnar Mora svänger vi in i Nusnäs och tittar på tillverkningen av
Dalahästar. Färden går sedan vidare till Falun där vi checkar in på
trevliga First Hotel Grand. Middag och sköna sängar väntar.
Dag 2 En god hotellfrukost inleder dagen. Vad vore en resa till
Dalarna utan ett besök på Carl Larsson-Gården i Sundborn? Carl
Larssons vackra hem ligger strax utanför Falun. Här får vi en guidad
rundtur. Vi åker sedan tillbaka till Falun där vi besöker Världsarvet
Falu Gruva. Med vår buss åker vi runt i gruvområdet. Tillbaka på
hotellet äter vi middag innan det är dags att bege oss till Dalhalla
där vi får uppleva Kristina från Duvemåla - resans höjdpunkt. Efter
föreställningen, innan vi lämnar Dalhalla, serveras vi kaffe och en
baguette från bussen. Vi återvänder sedan för nattens vila på vårt
hotell i Falun.
Dag 3 Efter en god frukost tar vi plats i bussen och lämnar Falun. Vi
tar vägen mot Rättvik och kör genom den vackra byn Tällberg. I
Leksand gör vi ett kort stopp vid kyrkan. Vi passar även på att äta
lunch innan vi vänder hemåt. Vi stannar en sista gång för busskaffe
innan vi framåt kvällen når Jönköping efter en trevlig resa.

Pris: 4 550 kr/person vid 50 betalande.
I priset ingår: Bussresa, logi i tvåbäddsrum, 2 frukostar, 2
luncher, 2 middagar, förmiddagsfika dag 1, eftermiddagsfika dag
3, guidad visning Carl Larsson gården, guidad rundtur
gruvområdet, biljett till Dalhalla, smörgås/ dryck vid bussen
efter föreställningen. Enkelrumstillägg 510 kr,
avbeställningsskydd 200 kr.
Hotell: First Hotel Grand Falun
Anmälan öppnar den 28/2, sista anmälningsdag är 1/6.
Anmälan görs till Harrieth Andersson 070-262 11 33.
Meddela specialkost och eventuella allergier vid anmälan!
Påstigningsplatser och tider meddelas i god tid före avresa.
Reinholds Buss AB
Korngatan 3
571 38 NÄSSJÖ
tel. 0380-58 10 00
info@reinholds.nu
www.reinholds.nu

Tips! Avbeställningsskydd ingår om man har VISA/MasterCard.
Lyssna med er bank om ni är osäkra på villkoren.

